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Editoriaal

COVID-19 en het aantal echtscheidingen. Mais la 

vie sépare ceux qui s’aiment

Charlotte DECLERCK

Tim WUYTS

 

1. Mais la vie sépare ceux qui s’aiment uit Les Feuilles Mortes, gedicht geschreven door Jacques Prévert en lied gezongen door Yves Montand. Zie bijvoorbeeld De 
Standaard van 24  juli 2020 “Meer en hardere echtscheidingen door lockdown”. Diezelfde trend wordt ook in de internationale media opgemerkt: zie onder 
andere The Telegraph van 20 mei 2020, “Boom in divorce proceedings in Italy as warring couples emerge from 10 weeks of lockdown”; zie Bloomberg Business-
week op 31 maart 2020: “China’s Divorce Spike is a Warning to Rest of Locked-Down World” en Yasmina (lifestylemagazine), “Marokko: 'Meer scheidingsaanvragen 
door coronacrisis”, zie https://yasmina.marokko.nl/65278/marokko-meer-scheidingsaanvragen-door-coronacrisis/, gepubliceerd op 29 juli 2020.

2. Aangehaald in De Standaard van 24 juli 2020 “Meer en hardere echtscheidingen door lockdown”. Zie ook https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/03/coronatijden- 
doen-scheiden-kwart-meer-echtscheidingen-meteen-na/ (dd. 4 augustus 2020).

3. Zie bv. De Telegraaf van 3 juli 2020 “Corona houdt ruziënde stellen bij elkaar”.
4. Zie Nieuwsbrief Advocatie van 3 juli 2020 “Enquête vFAS: minder scheidingsaanvragen door Covid-19, maar scheidingsgolf verwacht”.
5. Aangehaald in Knack van 16 april 2019 “Totale cijferblack-out bij justitie”.
6. Zie bv. wat het aantal zaken betreft waar een beroep wordt gedaan op de blijvende saisine: Vr. en Antw. Kamer 2018-19, 9 november 2018, 371 (Vr. nr. 2814 

UYTTERSPROT).
7. Bv. cijfers over hoe vaak iemand die twee maanden geen onderhoudsbijdragen heeft ontvangen op basis van artikel 203ter BW opnieuw naar de rechtbank gaat 

om een machtiging te vragen om de verschuldigde geldsom te ontvangen: Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 11 januari 2017, 19 (Vr. nr. 15720 LAHAYE-BATTHEU).
8. Zie bv. Vr. en Antw. Kamer 2019, 2 oktober 2019, 17 (Vr. nr. 55000724C SCHLITZ) waar er ook nog op wordt gewezen dat het Verdrag van Istanboel België verplicht 

om officiële cijfers te verstrekken over feminicides.
9. Zie bv. over het akte nemen van akkoorden in de kamers voor minnelijke schikking: Vr. en Antw. Kamer 2017-18, 13 juni 2018, 9 (Vr. nr. 25756 LAHAYE-BATTHEU).
10. Zie bv. wat het aantal gehuwde minderjarigen betreft: Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 17 maart 2017, 134 (Vr. nr. 1928 DUMERY) en Vr. en Antw. Kamer 2017-18, 

12 juni 2018, 326 (Vr. nr. 3258 LANJRI), wat de evaluatie van de nationaliteitswetgeving betreft: Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 17 maart 2017, 239 (Vr. nr. 1758 VAN 
CAUTER), wat het aantal huwelijken en echtscheidingen in een bepaald gerechtelijk arrondissement betreft: Vr. en Antw. Kamer 2018-19, 17 januari 2019, 52 (Vr. 
nr. 3699 VAN CAMP).

In de Belgische media doken berichten op dat het 

aantal echtscheidingen ten gevolge van COVID-19 

en in het bijzonder ten gevolge van de lockdown toe-

neemt.1 Niet alleen advocaten maar ook notarissen 

zouden deze toename merken. Zo berekende de Ko-

ninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fed-

not) dat in de maanden mei, juni en juli 2020 alvast 

meer scheidingsakten werden getekend dan in die-

zelfde maanden van het jaar 2019.2 Hiermee worden 

de overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding 

door onderlinge toestemming bedoeld.

Het topic dook (onder andere) ook in Nederland op.3 

Uit een onderzoek van de Vereniging Familie- en 

Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) on-

der hun leden blijkt evenwel dat stellen een schei-

ding net uitstellen. Financiële onzekerheid en zorgen 

over huisvesting zouden aan de basis hiervan liggen.4 

Maar ook het gegeven dat kinderen onverwachts vol-

tijds thuis waren, zou hiertoe aanleiding hebben ge-

geven. Een piek wordt door de advocaten weliswaar 

verwacht, maar alleen niet zo snel als aanvankelijk 

gedacht.

De vraag rijst of deze conclusies niet (al te) voorbarig 

zijn en ook niet een (te) weinig genuanceerd beeld ge-

ven. Meten is weten, wordt wel vaker gezegd, maar 

hoe zit het op dat vlak in de Belgische justitie?

Dat België geen goede reputatie heeft op het vlak van 

statistieken in het domein van justitie is geen geheim. 

Vorig jaar verscheen nog in de media dat er een totale 

cijferblack-out was bij justitie en dat noch het open-

baar ministerie noch de hoven en rechtbanken nog 

statistieken konden publiceren en dit wegens onvol-

doende betrouwbare cijfers.5 Ook in vele parlemen-

taire vragen waar cijfers werden opgevraagd, diende 

de minister van Justitie vaak het antwoord schuldig te 

blijven.6 In bepaalde gevallen moet wel worden opge-

merkt dat dit eerder te wijten is aan de gedetailleerde 

aard van de vraag en de afwezigheid van enige regis-

tratie hieromtrent.7

Nochtans zijn statistische gegevens belangrijk om een 

goed beleid te kunnen voeren en de effecten van een 

bepaald beleid te kunnen meten. Ook in het kader van 

een daadwerkelijke parlementaire controle op de re-

gering zijn cijfers van belang8, onder meer om na te 

gaan of de regering de vooropgestelde doelstellingen 

dankzij de getroffen maatregelen heeft bereikt.

Soms wordt het tekort aan cijfergegevens opgevan-

gen door “indicatieve” cijfers te geven die volgen 

uit een eigen rondvraag of uit bekende gegevens9 of 

door een beroep te doen op registers die zijn opge-

richt voor ruimere doelstellingen dan justitie en die 

onder de verantwoordelijkheid van andere minis-

ters vallen. Denk bijvoorbeeld aan het rijksregister10 

waarin ook gegevens met betrekking tot de juridi-

sche handelingsbekwaamheid, de bewindvoerder, de 

burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin, de 

wettelijke samenwoning, de ascendenten in de eerste 
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graad, de nationaliteit, enz.11 zijn opgenomen, of het 

bevolkingsregister, dat ook gegevens inzake schijnhu-

welijken en schijnwettelijke samenwoningen bevat12 

of de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van 

de politie, waaruit nuttige gegevens over familieza-

ken kunnen worden gepuurd.13 Bepaalde statistieken 

kunnen ook worden teruggevonden op de algemene 

website van Statbel.14

Maar niet getreurd. Er is beterschap op komst.15 Zo 

zijn op de website van de hoven en rechtbanken de 

jaarlijkse statistieken met de (o.a echtscheidings)ge-

gevens van 2018 en 2019 – eindelijk – verschenen.16 

De vooruitgang in de digitalisering van justitie zal 

verder ook toelaten sneller actuele en gedetailleerde 

cijfers te trekken uit recent opgerichte17 of nog te ope-

rationaliseren registers18 en databanken.19 In bepaalde 

gevallen moeten die cijfers evenwel niet worden op-

gevraagd bij justitie zelf, maar bij de actoren van jus-

titie die de databanken beheren, zoals de Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders20 en de Koninklijke Federatie 

van het Belgisch Notariaat.21 Vooruitgang vereist ui-

teraard dat er effectief werk wordt gemaakt van het 

trekken van cijfergegevens uit vermelde registers en 

databanken, en dat de statistische gegevens toeganke-

lijk worden gemaakt.22 Dit zou meteen de volgende 

stap moeten zijn.

Ook voor wetenschappelijk onderzoek zijn statisti-

sche gegevens van groot belang. Dit geldt des te meer 

nu steeds meer belang wordt gehecht aan multi- en in-

terdisciplinair onderzoek in het familierecht23 en aan 

11. Art. 3 wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 21 april 1984.
12. Art. 1, 29° en 30° KB 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, BS 15 augus-

tus 1992.
13. Bv. om te weten hoeveel klachten er zijn met betrekking tot het niet respecteren van de omgangsregels met kinderen na een scheiding: Vr. en Antw. Kamer 2017-

18, 10 juli 2018, 274 (Vr. nr. 3238 LIJNEN).
14. Zie www.statbel.fgov.be.
15. Zie ook Vr. en Antw. Kamer 2019-20, 15 januari 2020, 25 (Vr. nr. 55002234C VAN VAERENBERGH).
16. Zie: https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek [laatst geconsulteerd op 4 augustus 2020].
17. Zoals de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) (art. 14 BW) opgericht bij art. 4 wet 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018, i.w.tr. 31 maart 2019 (art. 118 van voornoemde 
wet). Zie bv. gedetailleerde cijfers over het aantal opgemaakte akten van levenloos kind: T. WUYTS, “Het statuut van levenloos kind. Commentaar bij de wet van 
19 december 2018”, T.Fam. 2019, (229) 241, voetnoot 162.

18. Zoals het centraal register van bescherming van de personen (art. 1253/1 Ger.W.) opgericht bij art. 82-87 wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalin-
gen betreffende justitie, BS 31 december 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2021 (art. 98, tweede lid van voornoemde wet).

19. Zoals de elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde (art. 782bis Ger.W.) opgericht bij art. 7 wet 5 mei 2019 tot wijziging van het 
Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16 mei 2019, die in werking is getreden 
op 1 september 2020 (art. 9 van voornoemde wet).

20. Bv. het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (art. 1389bis/1 e.v. Ger.W.).
21. Bv. het centraal register van lastgevingen (art. 490, eerste lid BW), het centraal register van verklaringen (art. 496, vierde lid BW), het centraal register van testa-

menten en het centraal huwelijksovereenkomstenregister (wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een 
stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, BS 6 mei 1977).

22. Zie voor een goed voorbeeld in Vlaanderen: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/default.jsp [laatst geconsulteerd op 5 augustus 2020].
23. Zie G. VERSCHELDEN, “Empirisch familierechtelijk onderzoek in België: Yes, we can!”, T.Fam. 2011, 234-236; G. VERSCHELDEN, “Familietransities in Vlaanderen: de 

resultaten van een multidisciplinair onderzoek”, T.Fam. 2019, 2-4 en de pleidooien voor meer multi- en interdisciplinair onderzoek: G. VERSCHELDEN, “Pleidooi 
voor meer empirie in de familierechtswetenschap” in J. DE MOT (ed.), Liber amicorum Boudewijn Bouckaert. Vrank en vrij, Brugge, die Keure, 2012, 403-423; G. 
VERSCHELDEN, “De nood aan evaluatie van de (poging tot) objectivering van kinderalimentatie” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSENS en A.-L. VERBEKE 
(eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, 495-513; G. VERSCHELDEN, “Naar een algemeen aanvaarde rekentool voor kinderalimen-
tatie?”, T.Fam. 2019, (262) 265; T. WUYTS, “De hervorming van het eengemaakte beschermingsstatuut voor kwetsbare volwassenen bij de wet van 21 december 
2018: eindpunt van een lange reeks wijzigingen?”, T.Fam. 2020, (34) 37, nr. 4 en voorts over de ontwikkelingen over de landsgrenzen heen: F. SWENNEN, “Socio-ju-
ridische studies: de derde weg”, TPR 2018, 39-54.

24. Zie bv. C. DECLERCK en T. WUYTS, “Anders omgaan met scheidingsconflicten”, T.Fam. 2019, 178-183; E. LANCKSWEERDT, “Waar zorg en recht elkaar ontmoeten. 
De multidisciplinaire aanpak van scheidingsconflicten”,  T.Fam. 2019, 184-201; Zie voorts ook: D. VAN DE MERWE, “Gezags- en verblijfsco-ouderschap vanuit 
ontwikkelingspsychologisch perspectief” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Ouders en kinderen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 227-255; E. 
CLAESSENS en D. MORTELMANS, “Op weg naar een Belgische uniforme begroting van onderhoudsbijdragen. Een sociologische kijk”, T.Fam. 2019, 279-288; F. 
SWENNEN en T. WUYTS (eds.), Beschermde personen in recht en praktijk, Brussel, Larcier, 2020, 272 p.

25. Zie bv. art. 273 wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013 en art. 224 wet 17 maart 2013 tot hervor-
ming van de regelingen inzake onbekwaamheid en van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.

26. Vgl. Vr. en Antw. Kamer 2017-18, 14 september 2018, 155 (Vr. nr. 3444 JADIN) waar de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken aangeeft dat het Rijksregis-
ter “geen uitspraak (kan) doen over de sociologische en demografische trends met betrekking tot de huwelijken en de echtscheidingen”.

een multidisciplinaire aanpak van familiale conflic-

ten.24 Voor de beleidsmaker bieden deze onderzoeks-

methoden een belangrijke meerwaarde. Denk aan de 

vele evaluatiebepalingen die in nieuwe wetgeving 

worden opgenomen.25 Zo kan er een evaluatie van de 

wetgeving in het licht van de beoogde doelstellingen, 

namelijk het antwoord op de vraag of een getroffen 

maatregel ook effectief het door de wetgever beoogde 

doel bereikt, worden gerealiseerd op basis van con-

crete cijfergegevens en kunnen op basis hiervan aan-

bevelingen ter verbetering worden aangereikt.

Het grote voordeel van wetenschappelijk onderzoek 

is dat statistische gegevens niet met de natte vinger of 

een buikgevoel worden geïnterpreteerd, maar worden 

bestudeerd vanuit meerdere invalshoeken en volgens 

gangbare interpretatiemethoden en bovendien in een 

context van tijd en ruimte worden geplaatst.26

Zo bijvoorbeeld zijn de aangehaalde cijfergegevens 

met betrekking tot de stijging van het aantal echt-

scheidingen slechts een momentopname die in de 

aangehaalde berichtgeving automatisch aan de actu-

aliteit, namelijk COVID-19, wordt gekoppeld. Maar is 

dit daadwerkelijk wel zo?

De vraag rijst bijvoorbeeld of de actualiteit, in het 

bijzonder de lockdown en andere maatregelen ter be-

strijding van COVID-19, echtscheidingen niet eerder 

hebben  versneld  dan uitgelokt. Zo kan het bijvoor-

beeld goed zijn dat finaal het aantal echtscheidingen 

ongeveer hetzelfde blijft, maar dan bekeken over een 

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Familierecht T.Fam. 2020/7  – 187 

this jurisquare copy is licenced to Tiberghien



d0c101a5082dbc5f010852841a4f0275

Editoriaal

langere tijdsperiode, wat zou kunnen worden afgeleid 

uit de statistieken van het hele jaar 2020 of samen ge-

nomen met 2021.27

Dat plots de echtscheiding door onderlinge toestem-

ming zo populair is geworden, zoals blijkt uit de be-

richten van Fednot28, doet toch ook enkele vragen 

rijzen. Meerdere oorzaken zijn immers mogelijk. Zou 

de hervorming en vereenvoudiging van de echtschei-

dingsprocedure op grond van onderlinge toestem-

ming daar ook geen rol in spelen?29 Het verleden leert 

ons immers dat de impact van nieuwe wetgeving die 

strekt tot vereenvoudiging van het echtscheidings-

recht telkens kon worden opgemerkt in de statistie-

ken.30

Ook een echtscheiding door onderlinge toestemming 

moet nog steeds door de familierechtbank worden 

uitgesproken (art. 1288bis e.v. Ger.W.). Misschien ver-

zoenen de echtgenoten zich alsnog wanneer de coro-

nacrisis wat geluwd is (zie ook art. 1299 Ger.W.31) en 

ging het enkel om een crisismoment binnen het hu-

welijk? Het is dus lang niet zeker dat alle inmiddels 

opgestarte echtscheidingsprocedures ook daadwerke-

lijk zullen uitmonden in een echtscheiding.

27. Vgl. wat de aanpak betreft: M. CORIJN, “De evolutie van het aantal echtscheidingen in België in de periode 1970-2003”, EJ 2005, 154-156; E. ALOFS, “Het echtschei-
dingsrisico in België”, T.Fam. 2013, 24-29.

28. Aangehaald in voetnoot 2.
29. BS 30 mei 2018, in werking getreden op 1 september 2018; Zie hierover: C. DECLERCK en U. CERULUS, “Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020” 

in I. BOONE en C. DECLERCK (eds.), Personen- en familierecht [Themis], Brugge, die Keure, 2020, 79-100; P. SENAEVE, “Een nieuwe hervorming van de procedure tot 
echtscheiding door onderlinge toestemming. Commentaar bij de wet van 25 mei 2018 (Wet Potpourri VI)”, T.Fam. 2018, 148-158.

30. Zie wat het aantal echtscheidingen door onderlinge toestemming betreft: R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 49-54.
31. Zie uitgebreid: M. BUNKENS, “Bezint eer ge aan een EOT begint” (noot onder Antwerpen 5 september 2012, Antwerpen 7 november 2012 en Gent 16 januari 

2014), T.Fam. 2014, 198-203.
32. Het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning en het aantal huwelijken schommelt al enkele jaren rond de 40.000 per jaar, zie www.statbel.fgov.be, i.h.b. 

het thema bevolking – partnerschap.

Ten slotte lijkt het nu alsof enkel het aantal echtschei-

dingen is toegenomen door de maatregelen getroffen 

ter bestrijding van COVID-19, maar doet eenzelfde 

tendens zich ook niet (en misschien nog sterker) voor 

bij wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwo-

nenden? Het aantal verklaringen van wettelijke sa-

menwoning dat jaarlijks worden afgelegd, is al enkele 

jaren ongeveer hetzelfde als het aantal huwelijken.32 

Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat COVID-19 enkel 

een impact had op gehuwden. Waarom wordt hier 

dan in de media geen aandacht aan besteed? Het kan 

misschien gaan om een gevolg van COVID-19 op alle 

samenwoners precies omwille van het feitelijke gege-

ven van de samenwoning en los van het statuut van 

het huwelijk?

Wat er ook van zij. Zoals er echtgenoten zijn 

die mede  ten gevolge van spanningen die door CO-

VID-19 werden veroorzaakt eenzijdig of samen be-

slissen om hun huwelijk te beëindigen, zo zijn er ook 

echtgenoten die ten gevolge van COVID-19 een  re-

naissance  van hun huwelijk mogen beleven. Helaas 

wordt over positiever nieuws heel wat minder in de 

media bericht….
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